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Nr__________din _______________ 
 

 
CONTRACT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ – FAMILIE 

 
 

I. Părţile semnatare 

1. Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Ferdinand I”, cu sediul în Bacău, str. George Bacovia, 

nr. 45, reprezentată prin Director, prof. Berza Mirela, 

 

2. Beneficiarul indirect – Părintele/Reprezentantul legal al elevului, d-na/dl, 

__________________________________________, cu domiciliul legal în _________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Beneficiarul direct – elevul/eleva _________________________________________________ 

 

II. Scopul acordului 
 
Asigurarea condiţiilor optime de organizare şi derulare a cursurilor prin implicarea şi asumarea 

responsabilităţilor părţilor în educaţia elevilor, orientată spre dezvoltarea competenţelor transferabile, a 
unui stil de viaţă sănătos şi a unui comportament civic. 

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate a cursurilor, părţile se angajează, prin voinţă proprie, 
după cum urmează: 
 

1. Şcoala se angajează:  
 
a) să realizeze analiza de nevoi prin consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, 

reprezentanţilor legali, a comunităţii locale, şi a altor instituţii şi organizaţii partenere, în 
vederea desfăşurării cursurilor; 

b) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional, 
în condiţii legale; 

c) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare; 
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d) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul 
şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ; 

e) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de 
care depinde bunul mers al activităţii educative; 

f) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora / 
reprezentanţii lor legali, într–un raport de egalitate; 

g) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, 
privată şi familială a elevului; 

h) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia 
elevului; 

i) să stabilească şi să respecte, calendarul întâlnirilor periodice; 
j) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului; 
k) să asigure accesul egal la educaţie, cu interzicerea oricărui tip de discriminare; 
l) să analizeze şi să decidă, promt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea 

părintelui/elevului; 
m) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate / aprobate de şcoală; 
n) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a 

părinţilor referitoare la rele practici în şcoală; 
o) să aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile Regulamentului intern al şcolii; 
p) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea pachetelor de activităţi şi să se preocupe de 

derularea în condiţii optime a acestora; 
q) să încheie contracte de colaborare cu instituţii / personal calificat care pot contribui la 

desfăşurarea unor activităţi stabilite de comun acord cu elevii şi părinţii acestora; 
r) să explice clar toate prevederile prezentului contract părţilor semnatare. 

 
2. Beneficiarul indirect - Părintele / reprezentantul legal al elevului se angajează: 

 
a) să îşi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului a principiilor, valorilor şi 

normelor de conduită susţinute de şcoală; 
b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată 

în afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 
c) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare; 
d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta obligatorie a elevului la activităţile desfăşurate conform 

Regulamentului intern şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la 
orele de curs; 

e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei 
şcolare / sociale a elevului; 

f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se 
lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

g) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic, 
despre modul de implicare în activităţile programului, progresul şi comportamentul 
propriului elev; 

h) să îi asigure elevului, în limita posibilităţilor, materialele necesare bunei desfăşurări a 
activităţilor şcolare; 

i) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei. 
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3. Beneficiarul direct - elevul se angajează: 
 
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi; 
b) să aibă un comportament, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalte persoane din unitatea şcolară; 
c) să participe zilnic, conform programului orar, la activităţile şcolii; 
d) să respecte prevederile Regulamentului intern  şi ale Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
e) să păstreze, în bună stare, bunurile şcolii şi să folosească, cu grijă, materialele puse la 

dispoziţie de către şcoală; 
f) să aibă ţinuta obligatorie şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă. 

 
III.    Durata acordului 
 

Prezentul acord se încheie pe durata desfăşurării şcolarizării elevului în cadrul Colegiului 
Naţional „Ferdinand I” Bacău. 
 
IV.     Alte clauze 
 

1. Orice neînţelegere între părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă. 
2. Părţile semnatare înteleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părţi. 
3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor 

legale. 
4. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiilor asumate în 

prezentul acord duce la repercursiuni conform legii. 
5. Nerespectarea de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine sancţiuni 

stabilite de personalul didactic implicat şi de conducerea unităţii. 
6. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia 
un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 
b) în cazul retragerii elevului de la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău; 
c) alte cazuri prevăzute de lege. 

 
 
 
Încheiat azi _______________, în 2 (două) exemplare, în original pentru fiecare parte. 
 
 
 
 

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău,     Beneficiar indirect, 

Director,        Părinte / Tutore, 

  Prof. Berza Mirela 
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